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 2020 الثانيالربع في  ،على التوالي 22.8% و 53.6%تنخفض السلعية  والواردات الصادرات

حيث بلغت قيمتها  (،53.6%) بنسبة 2020عن الربع الثاني نخفاضًا ا 2020 الثانيالربع سجلت الصادرات السلعية في 

نتيجة النخفاض وذلك  ؛2019 الثانيالربع في مليون(  252,617)مقابل  2020 الثانيالربع ريال في  (مليون 117,112)

نسبة الصادرات البترولية من مجموع وقد انخفضت  .(%61.8)بنسبة ريال  (مليون 121,047)بمقدار الصادرات البترولية 

انخفضت قيمة و .2020 الثانيالربع في  (%63.8)الى  2019 الثانيالربع ي ف (%77.5)الصادرات الكلي انخفضت من 

ة الصادرات  .(%40.8)ريال وبنسبة  (مليون 80,732)( بمقدار 2020 الربع األول) الربع السابقبالمقارنة مع  السلعيَّ

لت الصادرات غير البترولية انخفاضًا بنسبة  مليون(  42,337حيث سجلت ) ،2019 الثانيالربع بالمقارنة مع  (٪25.5)وقد سجَّ

من اجمالي الصادرات غير البترولية( انخفضت بنسبة  ٪31.9" )اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما"وكانت أهم السلع،  ريال.

من اجمالي الصادرات غير  ٪29.4" )منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بهامليون( ريال، و" 4,792) ( بمقدار26.2٪)

الصادرات غير قيمة  كما انخفضت .2019 الثانيالربع  مليون( ريال عن 5,588) بمقدار (٪31.0)البترولية( انخفضت بنسبة 

 .(%11.6)ريال وبنسبة  (مليون 5,557)( بمقدار 2020 األولالربع ) الربع السابق بالمقارنة مع البترولية

، 2019 الثانيالربع ريال عن  (مليون 34,678)بمقدار  (22.8%)نسبته  انخفاضاً  2020 الثانيالربع وقد سجلت الواردات في 

وذلك  .2019 الثانيالربع في  مليون( 151,819)مقابل  2020 الثانيالربع ريال في  (مليون 117,140)حيث بلغت قيمتها 

 "اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" تأثيراً كان أكثرها و، 2020 الثانيالربع مقارنًة السلع  معظم النخفاضنتيجة 

الربع ) الربع السابقبالمقارنة مع  وارداتقيمة ال كما انخفضت .(43.2%-بنسبة )" معدات النقل وأجزاؤهاو" (15.1%-بنسبة )

 .(%5.6)ريال وبنسبة  (مليون 6,959)( بمقدار 2020 األول
 

  36.1%تبلغ  البترولية إلى الوارداتنسبة الصادرات السلعية غير 

ة انخفضت نسبة الصادرات الربع في  (%37.4)مقابل  2020 الثانيالربع في  (%36.1)غير البترولية للواردات إلى  السلعيَّ

 خالل هذه الفترة. (%22.8)في الواردات  االنخفاض مع (%25.5)تبعًا لالنخفاض في الصادرات غير البترولية  ،2019 الثاني
 

  السلعية الصين الشريك الرئيسي للمملكة العربية السعودية في التجارة

ريال، مما يجعل هذه  (مليون 21,465)، بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 2020 الثانيفي الربع 

ريال، على  (مليون 9,028)ريال و (مليون 10,083)والهند بقيمة  كوريا الجنوبيةالدولة الوجهة الرئيسية للصادرات. تليها 

ومصر والبحرين من وهولندا وسنغافورة  ،واالمارات العربية المتحدة واليابان، الواليات المتحدة االمريكيةالتوالي. وكانت 

 (مليون 81,874) دول العشر. وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك الإليها تم التصديردول  (10)بين أهم 

 من إجمالي الصادرات. (%69.9)ريال، وهو ما يمثل 

، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة األولى 2020 الثانيريال في الربع  (مليون 27,108)وبلغت قيمة الواردات من الصين 

 (مليون 12,843)بقيمة  ،واالمارات العربية المتحدة ،لواردات المملكة العربية السعودية. تليها الواليات المتحدة االمريكية

 ومصر من بين أهم وفرنساوايطاليا  ،وكوريا الجنوبيةالهند والمانيا واليابان ريال، على التوالي. وكانت  (مليون 6,894)ريال و

ريال،  (مليون 75,906) الدول العشرمنها. وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك  تم االستيراددول ( 10)

 من إجمالي الواردات. (%64.8)وهو ما يمثل 
 

 

 

 

 

 

 

  للواردات أهم خمسة منافذ جمركية

من  (%29.5)ريـال من الواردات إلى المملكة عبر ميناء جدة اإلسالمي، أي ما يعادل  (مليون 34,577) ما قيمته دخل

 الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار (%22.0)اإلجمالي. تليها المنافذ الرئيسة األخرى وهي ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 
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لت . (%5.5) مطار الملك فهد بالدمام، و(%6.0) الرياض )الميناء الجاف(و، (13.9%)  (%76.8)هذه المنافذ الخمسة وشكَّ

ة من إجمالي الواردات   للمملكة.السلعيَّ

 

  التجارة الخارجيةمنهجية تقرير 

ة من الجمارك السعودية )غير بترولية( ووزارة الطاقة  ا على السجالت اإلداريَّ تعتمد إحصاءات الهيئة بشأن التجارة الخارجية حاليًّ

ة وفًقا للنظام المنسق لتوصيف السلع  األساسية وترميزها )بترولية( ويتم تصنيف صادرات وواردات المملكة السلعيَّ

(. يتيح النظام WCO(، والتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية )HSم( والمعروفة أيًضا باسم النظام المنسق )2017)

ا ألسماء المنتجات  د دوليًّ البترولية تندرج تحت  تالصادرا ورموزها.المنسق للدول تصنيف المنتجات المتداولة في نظام موحَّ

، والصادرات غير HS"وقود معدني، زيوت وشموع" من دليل النظام المنسق  27ة في الفصل لسلعيَّ تصنيف الصادرات ا

 ة )بما فيها البتروكيماويات(.البترولية تتبع بقية الصادرات السلعيَّ 

 

 

 )مليون ريال( فصلي التجارة،والميزان التجاري وحجم  السلعية الصادرات والواردات

 الربع السنة
 السلعيةالصادرات 

(A) 
 الواردات السلعية

(B) 
 حجم التجارة

(=A+B) 
 الميزان التجاري

(=A-B) 

 100,798 404,436 151,819 252,617 الربع الثاني 2019

 90,423 381,325 145,451 235,874 الربع الثالث 

 98,534 388,334 144,900 243,434 الربع الرابع 

 73,745 321,943 124,099 197,844 الربع األول 2020

 28- 234,252 117,140 117,112 الربع الثاني 
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الرب  ع الثان  الرب  ع الثالث الرب  ع الرابع الرب  ع األول   
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)%(التغير الفصلي في التجارة الخارجية 

الصادرات الواردات
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نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، فصلي

ولية  الصادرات غير البير الواردات ولية للواردات  )%(نسبة الصادرات غير البير

 )مليون ريال( النظام المنسق حسب أقسام التجارة الخارجية

 الوصف القسم

 السلعية الواردات السلعية الصادرات

 الثانيالربع 
2019 

 الثانيالربع 
2020 

 الثانيالربع 
2019 

 الثانيالربع 
2020 

 4,783 5,051 1,283 1,437 والمنتجات الحيوانيةالحيوانات الحية  1

 7,237 7,446 315 425 منتجات نباتية 2

3 
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع 

 569 865 197 189 من أصل حيواني أو نباتي

 6,817 6,881 1,297 1,459 وأبدال تبغ مصنعةمنتجات صناعة األغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ  4

 3,697 3,676 75,285 196,564 المنتجات المعدنية 5

 13,922 13,590 12,457 18,045 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6

 4,953 5,853 13,518 18,310 لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته 7

8 
وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة صالل وجلود خام وجلود مدبوغة 

الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من 
 مصارين الحيوانات )عدا مصارين دودة القز(

69 22 653 326 

9 
أو  خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا

 1,187 1,286 35 70 من مواد الضفر اأُلخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسالل

10 
عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى )نفايات وفضالت( 

 1,742 1,912 552 692 بغرض إعادة التصنيع )مسترجعة(؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

 3,844 6,143 430 478 هذه الموادمواد نسيجية ومصنوعات من  11

12 
أحذية، أغطية رأس، مظالت مطر، مظالت شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، 

وسياط الفروسية، أجزاء هذه األصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار 
 اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

16 8 1,110 491 

13 
حرير صخري )اسبستوس( أو ميكا أو من مواد مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو 

 1,625 2,041 276 473 مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

14 
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية 

مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية )مقلدة(؛ 
 نقود

1,656 1,073 5,588 915 

 11,647 12,809 3,010 4,097 معادن عادية ومصنوعاتها 15

16 
آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة 

وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية )التلفزيون(، أجزاء ولوازم 
 هذه األجهزة

2,602 1,913 30,008 25,465 

 17,849 31,431 4,754 5,211 عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة 17

18 
أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو 

للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ 
 موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزةأدوات 

309 315 4,299 4,020 

 1,437 2,329 31 2 أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها 19

 2,719 3,350 303 345 سلع ومنتجات متنوعة 20

 1,898 5,499 39 168 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية 21

 117,140 151,819 117,112 252,617 اإلجمالي  

 المنهجية  الجداول               الروابط:
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